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িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

িমক 
নং 

াথ র নাম ও কানা াথ র 
রাল নং 

১ জনাব উবাই ল ইসলাম 
িপতাঃ ত মাঃ শহী ল হক য়া 
২৪৭/১৪, বাছলা রাড, কাটা র, ওয়াড নং-
৩৩ (বতমান) ডাকঘরঃ মাহা দ র, ঢাকা-
১২০৭। 

১ ২ জনাব মাঃ সাখাওয়াত হােসন 
িপতাঃ মাঃ মায়াে ল হােসন 
ফনী জনােরল ার, রানী মসিজদ রাড 

ইউিনয়নঃ মািনবাদী, ডাকঘরঃ মািনবাদী, থানাঃ 
ঢাকা ক া েম , ঢাকা-১২০৬। 

২ 

৩ জনাব মাঃ শরী ল ইসলাম 
িপতাঃ এ. এস. এম ল আিমন 
বাসা নং-২৪৫/িব, রাড-১৩, দি ণ 
পাইকপাড়া, ওয়াড নং-১১, ডাকঘরঃ 
িমর র, ঢাকা-১২১৬। 

৩ ৪ জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম তা কদার 
িপতাঃ মাঃ মিতয়ার রহমান তা কদার 
ামঃ উখািরয়াবাড়ী, ইউিনয়নঃ য নাথ র, 

ডাকঘরঃ উখািরয়াবাড়ী, উপেজলাঃ ধনবাড়ী, 
জলাঃ টা াইল-১৯৯৭। 

৪ 

৫ জনাব সাধন মার রায় 
িপতাঃ িহমাং  মার রায় 
ামঃ াওতা, ইউিনয়নঃ নাহার, 

ডাকঘরঃ উনাহত িসংড়া উপেজলাঃ 
পচািচয়া, জলাঃ ব ড়া-৫৯৪২। 

৫ ৬ জনাব মাঃ সালমান শামীম খান 
িপতাঃ মাঃ ওবাইদ উ াহ ান 
যে  মাঃ মাহ র রহমান, ২১৭/১, দি ণ 
মা ারেটক, ডাকঘরঃ আশেকানা, থানাঃ দি ণ 

খান, জলাঃ ঢাকা। 

৬ 

৭ জনাব মান রা আ ার 
িপতাঃ মাঃ মক ল হােসন 
৯৭/৬, িস. আর. িপ রাড, ামঃ ডগরেমাড়া, 
ইউিনয়নঃ ০৭ নং ডগরেমাড়া, ডাকঘরঃ 
িসআরিপ, চাপাইন, থানাঃ সাভার জলাঃ 
ঢাকা-১৩৪৩। 

৭ ৮ জনাব মাঃ মিন ামান খান 
িপতাঃ মাঃ বদ ে াজা খান 
যে ঃ মাঃ মিন ামান খান, কি উটার 

অপােরটর, সপা ক  িবটাক, তজ াও িশ  
এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

৮ 

৯ জনাব মাঃ ওয়ািসম 
িপতাঃ মাতাহার ধা 
যে ঃ মাঃ আ ার হােসন, িদ  

গােম স, িব,এস, টাওয়ার, দাকান ১/৭, 
চৗ রীনগর, চরকালীগ , ডাকঘরঃ ভাঢ া, 

উপেজলাঃ দি ণ করাণীগ  
জলাঃ ঢাকা-১৩১০। 

৯ ১০ জনাব মাঃ জাফর আহেমদ 
িপতাঃ মাহা দ আলী 
বাসা নং-৯৭, সড়ক নং-১/খ, পাড়াঃ হাজীপাড়া 
ওয়াড নং-২১, ডাকঘরঃ আলম নগর 
উপেজলাঃ রং র সদর, জলাঃ রং র-৫৪০২। 

১০ 

১১ জনাব মাঃ আ র রা াক 
িপতাঃ মাঃ ফরহাদ হােসন 
১৬৩/এ,  ফােতমা মি ল, ডাকঘরঃ 
শাি নগর, থানাঃ প ন, ঢাকা-১২১৭। 

১১ ১২ জনাব জড. এম. তানিজ র রহমান 
িপতাঃ মাঃ মিজবর রহমান 
যে  মাঃ িজয়াউর রহমান, িব-১৬, িড-১, 

তালতলা সরকারী অিফসাস কায়াটার, শের 
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

১২ 

১৩ জনাব মাঃ আ াহ আল মা ন 
িপতাঃ মাঃ মািম ল হক 
১৬৭, ত উ াহ লন, উ র লািহনী ম ল 
পাড়া, ওয়াড নং-১২, ডাকঘরঃ মািহনী 
িমলস, উপেজলাঃ ি য়া সদর জলাঃ 

ি য়া-৭০০১। 

১৩ ১৪ জনাব মাঃ সাই র রহমান ইয়া 
িপতাঃ আ র রহমান ইয়া 
বাসা নং-৭১১, ামঃ কাি পাড়, ওয়াড নং-১০ 
ডাকঘরঃ া ণবাড়ীয়া সদর, উপেজলাঃ 
া ণবাড়ীয়া সদর জলাঃ া ণবাড়ীয়া-৩৪০০। 

১৪ 

 


